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ZARZĄDZENIE NR 10 / 2020

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 1,7 Lutego 2020 roku
w sprawie organizacji parkingów na terenie Ojcowskiego P.N.

Na podstawie ustawy z dnia 1,6 kwietnia 2004 stawy z dnia "L6 kwietnia 2004 r.

,,O ochronie przyrody" (tekstjedn. Dz, U. z2020 r.,poz.55) zarządzasię co następuje:

^,

Ą,

^,

§1

Ustaia się organizację niżej wymienionych parkingów na terenie Ojcowskiego P. N.: ,.a!

. Parking ,,Pod Zamkiem" - położony w Ojcowie na nieruchomości o numetze ew. 478;

. Parking ,,Na Złotej Corue" - położony w Ojcowie na nieruchomości o numerze ew. 365.

§2 ,n

Zasady organizacji i funkcjonowania ww. parkingów zawiera ,,Regulamin parkingów
Ojcowskiego Parku Narodowego" stanowiący załącznik nr 1 ninieiszego zatządzenia.

Ę

1.

§3

Traci moc dotychczasowe zarządzenie dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego
w przedmiotowej sprawie nr 30 l 2O18 z dnia 22 października 2018 t .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ą
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REGULAMIN PARKINGOW
Ojcowskiego Parku Narodowego

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze parkingów będących w dyspozycji
prawnej Ojcowskiego Parku Narodowego i jest ustalony w celu prawidłowego
administrowania jego obszarem,

§1.

DEFINICJE

1, Określenia zastosowane w niniejszym regulaminie oznaczająi

a) ,,Administratot" - firma zewnętrzna administrująca parkingiem, wyłoniona w
ramach przeptowadzonego po§tępow ania przetargowego, której w oparciu o
umowę cywilno - prawną powierzono czasowe zatządzańe parkingiem w tym
pobieranie opłat i ich windykację,

b) ,,Kierowca" - to kierujący pojazdem, który :Ąeżd,żając na parking potwierdza
stosowanie się do obowiązującego na jego obszatze regulaminu i jest zobligowany
do wniesienia obowiązującej oplaty za parkowanie,

c) ,,Parking" - to obszar oznakowany na którym znajduje się strefa ruchu (oznaczona
znakiem drogowym D-52), na której znajdują się miejsca postojowe dla pojazd,ow
kołowych silnikowycĘ będący w dyspozycji prawnej Qcowskiego Parku
Narodowego, usyfuowany w następujących lokaliza§ach:

o ,,Pod Zamkiem" - położony w Ojcowie na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 47B ptzeznaczony dla pojazd,ów kołowych o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t,

o ,,Na Złotej Gotze" - położony w Ojcowie na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 36§ podzielony na obszar przeznaczony do parkowania dla
pqazdów kołowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz osobny
obszar przeznaczony do parkowania dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t.

d) ,,Pojazd" - którym jest każdy pojazd, kołowy posiadający silnik zasilany
paliwem ciekłym i gazowym, silnik hybrydowy zasilany paliwem i energią
elektryczną oraz tylko silnik elektryczny,
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e)
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,,Właściciel" - to prawny właściciel pojazdtl, który został wpisany do dowodu
rejestracf nego. W przypadku współr,rrłasności za właściciela pojazdu uważana jest

osoba / podmiot wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestraryjnym.

,,Zarząó,zający " - Ojcowski Park Narodowy.

§2.

INFORMACJE OGOLNE

Poptzez Ąazd pojazdl na tefen parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne

korzystanie z miejsca postojowego pomiędzy Zarządzającym / Administratorem, a

kierowcą.

Kierowca poptzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego

regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

Obsfu gę parkingu prowadzi Zarządzająq lub Administrator.

OpłaĘ za korzystanie z parkJifl1lr pobierane są plzez kasjera (przy Ąeździe na

parking) lub w sposób altomatyczny - przy pomocy parkometrów lub terminali
płatniczych, W przypadku stosowania urządzeń automatycznych kierowca uiszcza
obowiązującą opłatę:

a) przed opuszczeniem parkingu w oparciu o pobrany na Ąeździe bilet z terminala
pt zy szlab anie wj azdowym,

b) do 10 min. po zaparkowaniu polazdu, poplzez wniesienie olafy w parkomacie
uwzględniając przewidytvany czas postoju, W przypadku przedłużenia postoju
ponad czas za jaki wniesiona została ofata, kierowca zobligowany jest bez
wezwania do wniesienia kolejnej opłaty w taki sposób, aby zostŃa zachowana
ciągłość opłaconego postoju.

§3,

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY I REGULACJE

Parking jest obszarem niestrzeżonym, na którym obowiązuje wnoszenie opłat za

parkowanie,

Wniesienie opłaty parkingowej podlega kontroli przez przedstawicieli Zarządcy -
przede wszystkim przez funkcjonariuszy Straży Parku Ojcowskiego PN ilub
pracowników Administratora.

2.

J.

4.

,l,.
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5,

6.

7.

Na obszarze parkingu obowiązują przepisy ustawy z dńa20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o

ruchu drogowym" (tekst jedn. Dz.|J. z2020 t, poz.1,10),

Wysokości opł.at za parkowanie pojazdu na parkingu ustalane są odrębnym
zar z ądzeniem dyrektora Parku.

Regulamin parkingu jest umie szczony na stronie internetowej Ojcowskiego P. N. oraz
dostępny u kasjera (w przypadku jeśli opłaĘ nie są pobierane w sposób
automatyczny). Na tablicy ogłoszeniowej przy wjeździe na parking umieszczony jest
wyciąg z niniejszego regulaminu oraz obowiązujące stawki opłat,

Zarządzający l Administrator nie ponosi odpowiedzialności zautratę lub uszkodzenie
znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za tzeczy
pozostawione w tych pojazdach lub na obszarze parkingu.

Na parkingu obowiązuje be zwzględny zakaz:

a) wjazdu pojazdow przewożących materiały niebezpieczne w szczególności:
łatwopalrrycĘ żrących, wybuchowycĘ niebezpiecznych dla środowiska oraz
hy.h, jeżeli znajdujący się na nich niebezpieczny materiał nie jes t zabezpieczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) dokonywania w pojazdaó; naplaw, mycią odkurzanią wymiany i uzupełniania
pĘnów eksploatacyjny ch otaz uzupełniania paliwą jak również zańeczyszczarria
parkingu jakimikolwiek odpadami,

c) poruszania się niezgodnie z ustawionymi znakami drogowymi oraz or1anizaąą
ruchu na parkingu,

d) handlu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej - za wyjątkiem
działalności prowadzonej przez Ojcowski PN oraz w budynku ,,Na postoju'',

e) rozwieszania plakatów, reklam i rozprowadzania ulotek bez wymaganej zgody
dyrektora Parku,

f) wjazdu pojazdów korrnych oraz koni,

g) biwakowanie,

8. W przypadku, kiedy na parkingu dojdzie do wycieku pĘnów eksploatacyjnyó
pojazd! lub innych niebezpiecznych dla środowiska substancji, kierowca lub
właściciel pojazdu (w przypadku kiedy nie można ustalić danych osobowych
kierowcy) ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz katną za zanieczyszczenie
środowiska na obszarze Parku Narodowego otaz jest obciążany kosztami likwidacji
(utylizacj i) pow stałe go zanie czy szczenia.
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9. Kierowca lub właściciel pojazdu (w przypadku kiedy nie można ustalić danych

osobowych kierowcy) ponosi pełną odpowiedzialność materialną illub katną za

wytządzone szkody zarówno osobom trzecim (korzystająrym z parkingu) otaz w

mieniu Zarządzalącego lub Administratora (w tym doĘczące nawierzchni parkingu),

a w przypadku ich wyrządzenia może odpowiadać karnie oraz jest obciążany

kosztami likwidacji powstĄch szkód.

10. Jeśli kontrola wniesienia obowiązującej opłaty parkingowej wykażą iż kierowca

zaparkowŃ pojazd bez jĄ uiszczenia naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 001100 gr). Za brak wńesienia obowiązującej opłaty

uznaje się również niepozostawienie dowodu uiszczenia opłaty wew. kabtny za

ptzednią szybąpo stronie kierowcy lub w sposób określony w § 5 p.3 regulaminu, a

także niewniesienie opłaty przedhlżającej opłacony czas postoju w przypadku, kiedy

upĘnął czas wynikający z uiszczenfa poprzedniej opłaĘ

11. W sytuacji opisanej w p. 10 kontrolujący umieszcza pisemne wezwanie do uiszczenia

ońty dodatkowej za wycieraczkę przedniej szyby od strony kierowcy, a następnie

wykonuje fotografię polazdu w sposób umożliwiający jego identyfikację (nr

rejestracyjny oraz I|r VIN), lokalizację parkingu oruz jego właściciela. Dokumentacja

ta stanowi materiał dowodowy w celu windykacji należności związanej z nałożeniem

opłaty dodatkowe1. W ptzypadku windykacji dodatkowej opłaty na drodze sądowej

zarządzającemu / Administratorowi przysługuje rówŃeż poszerzeńe roszczenia o

zwrot poniesionych kosztów windykacji oraz opłat sądowych.

12. W celu szeroko rozumianego bezpieczeństwa obszar parkingu objęty jest

monitoringiem całodobowym przy pomory kamer. Nagrania z kamer moŃtoringu

mo8ą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku kierowców

i/lub osób, którzy nie stosuią się do postanowień regulaminu.

L3.Po v,rlleźd,zie z parkingu i ponownym vĄeździe tego samego dnią należy powtórnie

uiścić opłatę za parkowanie.

14. Opłata na danym parkingu nie uprawnia do korzystania z miejsca parkingowego na

innym parkingu,

L5. Z wnoszenia opłaty parkingowej zwolnieni są:

a) pracownicy Ojcowskiego P.N. oraz ich najbliższa rodzńa,

b) emeryci Qcowskiego Parku Narodowego
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c) funkcjonariusze Policji, Staży Pożatnej, Pogotowia RatuŃowegQ Wojska
Polskiego Straży Granicznej, ABĘ CBA - poruszający się oznakowanym
samochodem sfużbowym ĘIko i wyłącznie podczas wykonywania obowiązków
sfużbowych.

16, Dyrektor Parku może zwolnić od wniesienia opłaĘ za parkowanie na parkingu osoby
w tym przedstawicieli instyfucjr, którzy są uczestnikami spotkarr, imprez,
uroczystości, etc, organizow anych przez Qcowski P.N,, a także na pisemny wniosek
strony zawierający uzasadnienie. Kierowcy, którzy są czasowo zwolnieni z wniesienia
opłaĘ za parkowanie zobligowani są do czytelnego umieszczenia za szybą pojazdu
stosownego identyfikatora wydawanego przez dyrektora Parku.

17, Dyrektor Parku może udostępnić parking w sposób nieodpłatny na cały dzień w
ramach ogólnodostępnych imprez organizowany ch przez Park oraz świąt kościelnyó
i państwowych - po uprzednim upublicznieniu Ę informacji w formie pisemnej
decyzji l zarządzeńa.

§4.

OPŁATA ZA PARKING

Wysokość obowiązującej ofaty na parkingu ustalana jest odrębnym cennikiem
będącym załącznikiem do stosowneg o zarządzeniem dyrektora Parku. Okres w
którym wniesienie optaĘ za parkowanie na parkingu jest określony w ww. cerrniku.
Wskazane w nim godziny d,oĘczą okresów, w których opłaty pobierane są pTzez
kasjerów, a więc nie doĘczą parkingów na którym będą pobierane opłaty w sposób
automatyczny, W okresie poza sezonem turystycznym opłaty za korzystanie z
parkingu obowiązują jedynie w dni wolne od pracy (sobota i niedziela oraz święta).
Poza tymi okresami korzystanie z parkingu jest nieodpłatne.

W przypadku wprowadzenia automatyzacji parkingu opłaĘ za posój obowiązywać
będą na parkingu:

a) ,,Pod Zamkiem" - codziennie @
b) ,,Na Złotej Górze":

o w sezonie turystycznym od kwietnia do paŹdziernik a od, godz.900 - 1900

o od listopada do marca - tylko w dni wolne od pracy (soboĘ, niedziele i
Święta) od godz. 1000 - 1500

Okresy funkcjonowania ww. parkingów podane w tabeli nr 1, mogą ulec zmianie na
podstawie wprowadzonego aneksu do obowiązują cego zarządzenia dyrektora Parku
w przedmiotowej sprawie.

J.
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§5.

OBOWIĄZKI KIEROWCY

Kierowca Ąeżdżajacy na parking otaz potuszający się pojazdem po jego obszarze jest

zobowiązany do zachowania należytej ostrożności z uwzględnieniem pierwszeństwa

pieszych.

Kierowca zobowiązany jest do przestr zegania istniejących oznakowań na Ąeździe i
wyleździe na parking oraz na jego obszarze oraz poleceń obsfugi parkingu osób

kontrolujących wniesienie opłaty oraz innych osób posiadających uprawnienia w Ęm
zakresie (w łm Policji, Straży Parku, Straży Pożamej oraz upoważnionych

pracowników Parku).

Kierowca zobligowany jest do umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej,

w postaci paragonu fiskalnego wewnątrz pojazdu, w widocznym miejscu za przednią

szybą w sposób umożliwiający odczytanie jego treści przez osoby kontrolujące

wniesienie obowiązującej opłaĘ. Za nieprawidłowe umieszczenie dowodu uiszczenia

(np. w sposób uniemożliwiający jego odczytanie) opłaty parkingowe1 wyłączną

odpowiedzialność ponosi kierowca,

W przypadku naruszenia przez kierowcę zasad bezpieczeńsfwa w ruchu drogowym

określonych w ogólnie obowiązujących przepisach il\ub zasad korzystania z parkingu

określonych w niniejszym regulaminie * Zarządzający / Administrator jest

uprawniony do wezwania służb porządkowych (Policjł Straż Patku), a w syfuacji

kiedy pozostawiony pojazd przykładowo stwaIza niebezpieczeństwo, blokuje

przejazd lub inny po1azdl-y do odpłatnego usunięcia pojazdtl z terenu parkingu na

koszt kierowry / właściciela pojazdu.

§6.

1.. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają

obowiązujące przepisy prawa olaz wew. regulaminy i zarządzenia dyrektora Parku w

tym,

a) ustawa z dnia !6 kwietnia 2004 t. ,,O ochronie przyrody" (tekst jedn. Dz.U.z2020t.,
poz.55 zpóźn. zm,),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.

1,1.45),

c) ustawa z dnia 2O czerwca 1997 t. ,,Prawo o ruchu drogourym" (tekst jedn. Dz. U. z

2020 r. poz.1I0).

3.
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d) zasady udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego obowiązujące na jego

całym terenie,

2. wszelkie inne uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać
do Zarząd,zającego - adres do korespondencji:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców9, 32-045 Sułoszowa

Iub poprzez: tel. 123892005, e-mail: opnar@pro.onet.p1

IBrrc

zatwierdzan:

llYRExToR
ojcołrlrlgo Prrku Na]Odotf§lo

Q.Q+"ł.-
ngr hż Tonen dtcłlt

Ojców, dnia: 17 hltego2020 t.
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